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Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia

 

Edital nº 05 de 02 de outubro de 2020.

 

SELEÇÃO DE ESTUDANTES PARA ATUAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DO SEMINÁRIO
URBANISMO NA BAHIA - urBA[20]

 

A Diretora Geral Substituta do Campus Ilhéus do Instituto Federal de Educação, Ciência
e Tecnologia da Bahia, por meio da Diretoria Acadêmica e da Coordenação de Pesquisa e Extensão, no
uso de suas atribuições legais, torna pública a presente chamada interna para seleção de estudantes, para
atuação em suporte e operacionalização de ações do evento Seminário Urbanismo na Bahia (urbBA[20]),
nas áreas de tecnologia da informação e afins.

 
1. OBJETIVOS
1.1. A seleção visa possibilitar ao estudante o aprimoramento dos conhecimentos

adquiridos durante o período de realização do Seminário URBA20 que acontecerá em modo remoto no
início de novembro de 2020. Assim, esse edital tem por objetivo envolver discentes do IFBA Campus
Ilhéus no processo de execução e organização do evento possibilitando uma formação complementar
ampla que abrange aspectos de Ensino, Pesquisa e Extensão.

 
2. DAS INSCRIÇÕES
2.1. Para efetuar a inscrição, o(a) discente deverá preencher o formulário online via link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfy03bRB6VRMn7MvHI4yO8ZuOsdVHE2EFzjXflj3HgTSs-
55Q/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628.

2.2. As inscrições poderão ser realizadas entre os dias 05 a 07/10/2020. em observância
ao cronograma de andamento deste edital, descrito no Item 08.

 
3. DAS VAGAS E REQUISITOS
3.1. Das vagas: serão 04 vagas.
3.2. Poderão inscrever-se os(as) estudantes que estiverem regularmente matriculado(a)

no(s) curso(s) de Ensino Médio Integrado, Subsequente ou Superior do IFBA Campus Ilhéus e atender os
seguintes requisitos:

3.2.1 Requisitos obrigatórios:
a) Ter disponibilidade para reuniões periódicas na modalidade online e

atuação em modo remoto;
b) Possuir equipamento e acesso a internet próprios para desenvolvimento das

atividades;

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfy03bRB6VRMn7MvHI4yO8ZuOsdVHE2EFzjXflj3HgTSs-55Q/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628
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c) Ter conhecimento de informática básica.
3.2.2. Requisitos classificatórios de acordo com o item 4.2 deste edital:

a) Ter conhecimento básico a respeito do uso de plataformas digitais, em
especial, do YouTube, Vimeo, StreamYard e etc.;

b) Possuir conhecimento sobre produção de conteúdo digital, suporte e
operacionalização de plataformas digitais.

 
4. DO PROCESSO DE SELEÇÃO
4.1. O(A)s candidato(a)s serão selecionado(a)s por uma Comissão de Seleção nomeada

pela Comissão Organizadora Local do URBA20 que será norteada pelos seguintes critérios:
4.1.1. O(a)s candidato(a)s serão selecionados até o limite de vagas estabelecidos no

item 3.1 deste Edital;
4.1.2. O(a)s candidato(a)s que excederem o limite de vagas do item 3.1 comporão

cadastro de reserva.
4.2. Critérios de classificação

4.2.1. O processo de seleção será constituído pela inscrição via formulário, de
acordo com o item 2.1.

4.2.2. A prioridade é para o(a) discente com maior idade; Em caso de empate entre
estudantes dos Cursos Técnicos será considerado o discente com maior tempo enquanto discente do
IFBA (para discentes do ensino médio e subsequente.

 
5. DAS ATRIBUIÇÕES
5.1. Compete ao estudante sob orientação da Comissão Organizadora do evento,

participar do planejamento e execução das atividades, atentando para:
I. cumprir com a presença nas reuniões em que for convocado pela Comissão

Organizadora do evento;
II. atuar junto à equipe da Comissão Organizadora do URBA20, realizando as

atividades propostas no presente edital;
III. avaliar o andamento das atividades propostas, juntamente com a Comissão

Organizadora do URBA20, e, de maneira proativa, propor ajustes necessários ao bom andamento das
atividades planejadas;

 
6. RESULTADO DA SELEÇÃO
6.1. Serão selecionado(a)s estudantes de acordo com os critérios do item 4.2 e

respeitando o limite de vagas descritos nos itens 3.1 deste Edital.
6.2. O resultado final da seleção dos estudantes será publicado no site da Campus Ilhéus

e em nossas redes sociais.
 
7. RECURSOS ADMINISTRATIVOS
7.1. A interposição de recursos ao resultado final deste Processo Seletivo deverá ser

encaminhada ao endereço eletrônico da Coordenação de Pesquisa e Extensão do Campus Ilhéus (E-mail:
copex.ilh@ifba.edu.br) impreterivelmente até às 23h59 (vinte e três horas e cinquenta e nove minutos,
horário de Brasília), seguindo os prazos estabelecidos no cronograma deste Edital.

7.2. Não serão aceitos recursos encaminhados por qualquer outro meio que não seja pelo
E-mail: copex.ilh@ifba.edu.br, tampouco os enviados fora do prazo final estabelecido no cronograma.

 



02/10/2020 :: SEI / IFBA - 1606823 - Edital ::

https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1944567&infra_siste… 3/4

8. CRONOGRAMA

Fases Data

Publicação da Chamada 02/10/2020

Início das Inscrições 05/10/2020

Término das Inscrições 07/10/2020

Publicação do Resultado preliminar da
Seleção 08/10/2020

Interposição de Recursos da Etapa de
Análise Documental até 09/10/2020

Resultado Final da Seleção 13/10/2020

 

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1. A COPEX não se responsabiliza pelo não recebimento de solicitação de inscrição

via internet por motivos de ordem técnica, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de
comunicação, bem como por outros fatores, que impossibilitem a transferência de dados.

9.2. Em caso de empate, será selecionado(a) o(a) candidato(a) com idade com maior
idade;

9.3. Os estudantes que atuarem como monitores do evento, ao final, irão receber um
certificado comprovando que fizeram parte da organização do evento na qualidade de monitores com
especificação de carga horária referente ao período de atuação no evento (20h).

9.4. A COPEX se reserva o direito de avaliar os casos omissos da presente Chamada.

 

Ilhéus- BA, 02 de outubro de 2020.
 

 

Marcelle Fontes de Menezes Bispo
Diretora Geral Substituta

IFBA Campus Ilhéus

Documento assinado eletronicamente por MARCELLE FONTES DE MENEZES BISPO,
Diretor(a) Geral em Exercício, em 02/10/2020, às 17:33, conforme decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
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